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ALGEMENE VOORWAARDEN  
  
 
De algemene voorwaarden voor trainingen en de Opleiding Holistisch 
Borsttherapeut zijn als volgt: 
 
 
Begrippen: 
Inschrijfgeld: een deel van het lesgeld dat direct bij aanmelding moet worden voldaan om 
toegang tot de opleiding te krijgen. 
Lesgeld: het totale bedrag dat voldaan moet worden voor de opleiding of training. 
  
 

Voorwaarde tot deelname 
Centrum voor Vrouw en Gezondheid verzorgt trainingen en opleidingen waarbij groei in de 
persoonlijke sfeer centraal staat. Alleen mensen die bereid zijn tot zelfreflectie kunnen 
zich inschrijven voor een training of opleiding. Voor het groeiproces is aanwezigheid van 
alle deelnemers een voorwaarde. Onze trainingen en opleidingen kunnen nooit gedeeltelijk 
gevolgd worden.  
 
Wat vinden wij belangrijk? 
Levenservaring is belangrijker dan vooropleiding. 
Affiniteit met het onderwerp is belangrijker dan kennis.  
Een goede motivatie hebben en een positieve studiehouding. 
 
Het Centrum voor Vrouw en Gezondheid dient voor/bij de inschrijving op de hoogte te 
worden gebracht van de lichamelijke en psychische aandoeningen van een student, het 
onder behandeling zijn bij een arts, psychotherapeut enz. en het gebruik van medicijnen. 
Het is voor het Centrum belangrijk om óók op de hoogte te zijn van eventuele operaties 
in het borstgebied, zo ook of er mogelijk sprake is van een zwangerschap van de student. 
 
In een enkel geval kan het Centrum toelating weigeren op grond van; 
- geestelijke of lichamelijke gesteldheid 
- het gebruik van medicatie, chemo of bestraling  
- littekens in borstgebied <6 maanden 
- zwangerschap korter dan 7 maanden 
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Inschrijving 
1. Inschrijving voor de trainingen en de Opleiding Holistisch Borsttherapeut vindt plaats 

door middel van het inschrijfformulier op onze website 
www.centrumvoorvrouwengezondheid.nl  

2. De inschrijving is pas definitief als Centrum voor Vrouw en Gezondheid in het bezit is 
van een volledig ingevuld inschrijfformulier en het inschrijfgeld.  

3. Voor de eerste Opleiding Holistisch Borsttherapeut is de inschrijving pas definitief 
na betaling van het volledige lesgeld in één keer. 
 

Bewijs van inschrijving 
1. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt aan degene die zich heeft aangemeld 

een voorlopige bevestiging gestuurd.  
2. Bij voldoende aanmeldingen stuurt het Centrum voor Vrouw en Gezondheid de 

student de definitieve bevestiging samen de factuur. 
 

Studiekosten en financiële verplichtingen 
1. Bij inschrijving voor trainingen en de Opleiding Holistisch Borsttherapeut verplicht de 

student zich het verschuldigde inschrijfgeld direct te voldoen. Het inschrijfgeld is circa 
25% van het totale lesgeld. 

2. Na het betalen van het inschrijfgeld volgt de bevestiging van deelname en de factuur 
voor de rest van het lesgeld. Deze dient voldaan te zijn uiterlijk een maand vóór de 
start van de training of opleiding.  

3. Uitzondering is de pilot opleiding van Opleiding Holistisch Borsttherapeut. Hierbij moet 
het totale lesgeld binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald zijn.  

4. Het lesgeld staat vermeld op onze  website www.centrumvoorvrouwengezondheid.nl  
5. Betaling van de opleiding of training of workshop dient te geschieden op RABO 

NL50RABO 0370185978 t.n.v. Centrum voor Vrouw en Gezondheid te Duiven.  
6. Centrum voor Vrouw en Gezondheid biedt de mogelijkheid tot betaling in twee 

termijnen. Hiervoor worden 5% administratiekosten in rekening gebracht. Alleen voor 
de eerste opleiding is betaling in termijnen niet mogelijk. 

7. Indien een bedrijf of instelling de kosten van de student vergoedt, blijft de student 
zelf aansprakelijk voor de betaling. Aangeraden wordt daarom een schriftelijke 
bevestiging van het bedrijf of instelling te vragen. 

8. De student is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook 
wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres. Bij het niet nakomen van 
de betalingsverplichting kan een incassobureau worden ingeschakeld. Alle hierbij te 
maken kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de 
student. 

9. Bij niet tijdige betaling kan deelname aan de training of opleiding worden ontzegd. De 
betalingsverplichting vervalt daarmee niet. 

10. Het lesgeld betreft de kosten voor lessen, online theorie, begeleiding tijdens de vooraf 
afgesproken momenten en examen.  

11. Bij aanmelding voor een training of opleiding verplicht de student zich tot het betalen 
van het hele lesgeld. 

 

Annulering aanmelding 
1. Na inschrijving voor een training of opleiding via de website treedt voor consumenten 

de wettelijke bedenktijd van 14 dagen in werking. Bedrijven hebben geen wettelijke 
bedenktermijn.  

2. Bij annulering meer dan 2 maanden voorafgaand aan de start van een training of 
opleiding betaalt de student alleen het inschrijfgeld. Dit wordt niet gerestitueerd. Bij 
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annulering tot 2 maanden voorafgaand aan de start van een training of opleiding 
betaalt de student 50% van de totale kosten. 
Annuleringsregeling bij annulering binnen twee weken voorafgaand aan de start van 
een training of opleiding betaalt de student 100% van de totale kosten. 

3. Annulering van de training of opleiding na inschrijving moet schriftelijk en aangetekend 
geschieden. Het inschrijfgeld kan niet worden teruggevorderd.  

4. Centrum voor Vrouw en Gezondheid behoudt zich het recht voor een training of 
opleiding wegens onvoldoende deelnemers te annuleren. Het Centrum zal alle moeite 
doen om studenten dan door te schuiven naar een volgend trainings- of 
opleidingsmoment of te zorgen voor een passende oplossing in samenspraak met de 
student. Reeds betaalde studiegelden zullen binnen 30 dagen worden gerestitueerd 
indien er geen passende oplossing gevonden wordt. 

 

Tussentijdse beëindiging | financiële verplichtingen 
Bij tussentijdse beëindiging van een training of opleiding wordt geen restitutie verleend. 
In geval van ziekte gedurende een training of opleiding zal in samenspraak met de 
deelnemer naar een passende oplossing gezocht worden.  
Het Centrum voor Vrouw en Gezondheid is bevoegd eenzijdig de deelname aan de training 
of opleiding te beëindigen of toegang tot de online community in te trekken indien de 
belangen van het Centrum voor Vrouw en Gezondheid worden geschaad of bij onbehoorlijk 
gedrag. Er vindt geen restitutie plaats. 
 

Verzuim  
1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van 

het cursusgeld.  
2. Het verzuim van lessen kan invloed hebben op de beoordeling.  
 

Beoordelingscriteria 
1. De criteria van zowel de praktijklessen als de online theorielessen geven duidelijk aan 

over welke kennis, vaardigheden en therapeutische attitude een student bij de 
toetsing moet beschikken.  

2. De kosten voor de Opleiding Holistisch Borsttherapeut zijn inclusief de kosten voor 
het examen. 

3. Indien de student niet voldoet aan de richtlijnen voor de Holistisch Borsttherapeut 
kan de student worden uitgenodigd om haar skills verder te verdiepen door middel 
van mentorsessies bij een van de docenten van het Centrum voor Vrouw en 
Gezondheid. 
 

Vragen en klachten 
1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de training en 

opleidingen worden zoveel mogelijk beantwoord binnen een termijn van tien 
werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen die een voorzienbaar 
langere verwerkingstijd vragen, worden door het Centrum voor Vrouw en Gezondheid 
per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer 
men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

2. Klachten over de uitvoering van de training of opleiding moeten tijdig, volledig en 
duidelijk omschreven worden ingediend bij de directie van het Centrum. Nadat de 
student gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Reclameren 
binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot 
gevolg hebben dat de student zijn of haar rechten ter zake verliest. 
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Aansprakelijkheid 
1. Het Centrum voor Vrouw en Gezondheid is niet aansprakelijk voor vermissing, 

beschadiging, diefstal van aan de student toebehorende voorwerpen en/of materialen 
tijdens de training of opleiding. 

2. Het Centrum voor Vrouw en Gezondheid is niet aansprakelijk voor de wijze waarop 
een student aan de opleiding, trainingen, workshops, lezingen, intervisie- of 
bijscholingsdagen de opgedane kennis en/of vaardigheden toepast.  

 

Geheimhouding 
1. Alle gegevens van studenten worden door Centrum voor Vrouw en Gezondheid 

vertrouwelijk bewaard en behandeld. Inzage is strikt voor directie, medewerkers en 
docenten van Centrum voor Vrouw en Gezondheid. Uitzondering: Naam en email adres 
kan worden verstrekt aan de trainingslocatie ten behoeve van lunchvoorziening en 
dieetwensen. 

2. De directie, medewerkers, docenten en studenten van Centrum voor Vrouw en 
Gezondheid zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij 
van elkaar hebben verkregen. 

3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij als zodanig wordt 
medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

 

Auteursrecht studiemateriaal 
De copyrights van de door Centrum voor Vrouw en Gezondheid ontwikkeld lesmateriaal 
en online leerplatform behoren aan het Centrum. Niets uit dit lesmateriaal mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het 
Centrum voor Vrouw en Gezondheid. 
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ADDENDUM 
 

Opleiding Holistisch Borsttherapeut 
 

Afronding opleiding | diplomering 
Opleiding Holistisch Borsttherapeut bestaat integraal uit 3 onderdelen, te weten: 
1. Aanwezigheid 5 live opleidingsdagen en deelname praktijkexamen 
2. Afronden theoriecertificaat 
3. Uitvoeren en inleveren van 15 casestudies 
 
Iedere student heeft 1 jaar de tijd vanaf de live dagen om de overige 2 onderdelen met 
goed gevolg af te ronden. Zijn deze goed afgerond, dan volgt diplomering tot Holistisch 
Borsttherapeut. 
 
Deze diplomering geeft voor 2 jaar het recht om gegevens van de student/therapeut op 
te laten nemen op de lijst met geaccrediteerde Holistisch Borsttherapeuten op de website 
van Centrum voor Vrouw en Gezondheid. Tevens kun de student/therapeut gedurende 
deze termijn gebruik blijven maken van de online community. 
 
De genoemde periode van 2 jaar kan steeds met 2 jaar worden verlengd indien voldaan 
wordt aan het up to date houden van de kennis. Zie hiervoor artikel “Refreshers | Up to 
date houden kennis”. 
 

Theorie 
De theorie behorende bij de Opleiding Holistisch Borsttherapeut wordt aangeboden via de 
online community waartoe de student toegang toe krijgt na deelname aan de 5 live 
opleidingsdagen.  
 

Casestudies 
Voor het afronden van de Opleiding Holistisch Borsttherapeut vindt Centrum voor Vrouw 
en Gezondheid het van belang dat de student na de 5 live dagen zoveel mogelijk vlieguren 
gaat maken in de praktijk. Er is geen extra leerstof voor deze casestudies, het gaat hierbij 
om feeling krijgen met het werkgebied, routine in de technieken en vooral ook het eigen 
groeiproces als therapeut. Dit zijn dan ook aspecten die terug moeten komen in de 
casestudy-verslagen van de student. 
Iedere student dient na afronding van de 5 live dagen een 15-tal casestudies te doen, 
verdeeld over 5 personen. Ieder persoon wordt dus 3 x behandeld en hiervan wordt een 
verslag gemaakt.  
 
De inhoud en opzet van de case studies zal besproken worden tijdens de 5 live 
opleidingsdagen. 
 

Inleveren casestudies 
Alle verslagen bij elkaar dienen binnen 1 jaar na afronding van de 5 live opleidingsdagen 
als 1 pdf document per email te worden ingeleverd via:  
welkom@centrumvoorvrouwengezondheid.nl 
 
Dit verslag zal door de opleiders zo snel mogelijk beoordeeld worden en hier ontvangt de 
student persoonlijk feedback op. Mocht het zo zijn dat de verslagen nog belangrijke 
informatie missen, dan neemt de opleider dit met de student door en krijgt student de 
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gelegenheid om dit alsnog aan te passen. Het Centrum zal hier op dat moment dan ook 
persoonlijk met de student afspraken over maken. 
 
 

Opnieuw instromen | herhalingslessen  
1. Bij instroming na een tussentijdse beëindiging geldt het lesgeld van de betreffende 

instroomgroep. 
2. Bij het herhalen van de gehele opleiding geldt een korting van 50% op het op dat 

moment geldende lesgeld. 
3. Indien een student opnieuw instroomt, moet er een inschrijfformulier voor instromers 

worden ingevuld. 
4. De administratiekosten voor het instromen bedragen € 50,- bovenop de meerprijs van 

het lesgeld van de groep waar men instroomt. Dit geldt alleen als de student het 
volledige lesgeld van de originele opleiding of training heeft voldaan. 

 

Refreshers | Up to date houden kennis 
Om de kennis van het vakgebied up to date te houden, de student/therapeut geadviseerd 
om minimaal 1x per 2 jaar minimaal 1 na-/bijscholing te volgen die via Centrum voor Vrouw 
en Gezondheid wordt georganiseerd.  
Deze termijn gaat in vanaf moment van diplomering. 
  
Deelname aan zo’n na- of bijscholing zorgt ervoor dat de vermelding van geaccrediteerde 
Holistisch Borsttherapeuten op de website van Centrum voor Vrouw en Gezondheid actief 
blijft en men toegang behoudt tot de online community.  
 
Wanneer men er om welke reden dan ook voor kiest om niet up to date te blijven en op 
later moment alsnog weer wil instromen, geldt dat men opnieuw deel dient te nemen aan 
de live trainingsdagen. Op dit moment worden artikel 2, 3 en 4 van “Opnieuw instromen | 
herhalingslessen” actief. 


